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زمان فروش اوراق سلف نفتی 
اعالم شد

نخستین مرحله 
از فروش اوراق سلف 
نفتی با عرضه بیش 
از ۵۰۰ هزار بشــکه 
نفــت یک شــنبه 
آینده ۲۶ مرداد ماه در تاالر بورس انرژی عرضه 
خواهد شد. به گزارش توســعه ایرانی، فروش 
اوراق سلف نفتی یک شنبه آینده ۲۶ مرداد ماه 
در تاالر بورس انرژی آغاز خواهد شد. بر اساس 
اطالعیه ای که در روی ســایت کدال منتشر 
شــده در اینروز ۵۲۹ هزار ۳۱۲ بشــکه نفت 
خام ســنگین ایران عرضه خواهد شد. قیمت 
هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان تعیین شده 
است. حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه 
اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه است. 
بر اساس این اطالعیه، حداکثر ۱۰ روز کاری 
پس از پایان دوره عرضه اولیه معامالت ثانویه 
این اوارق آغاز می شــود. بر خالف وعده های 
دولت برای بدهکار نکردن دولت آینده، اوراق 
سلف نفتی دو ساله بوده و ســر رسید قرارداد 
۲۶ مرداد ۱۴۰۱ است. ساعت معامالت ثانویه 
نیز از ســاعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه 

روزهای کاری بورس تعیین شده است.
    

 سقف افزایش قیمت 
لوازم خانگی اعالم شد

توسعه ایرانی: 
معــاون امور صنایع 
وزارت صمت گفت: 
امســال ســازمان 
حمایت ۲۵ درصد 
در مقایسه با ســال ۹۸ اجازه افزایش قیمت 
محصوالت لــوازم خانگــی را داده و بنگاه ها 
بایــد این قیمت هــا را در ســامانه ۱۲۴ ثبت 
کنند. مهدی صادقی نیارکی با بیان اینکه در 
حال حاضر اکثر بنگاه های کوچک و متوسط 
مشکل تقاضا ندارند، اظهار داشت: در سال های 
گذشــته قبل از اینکه بحث خوشــه ها برای 
کاهش قیمت تمام شده و نیز تأمین مواد اولیه 
به صورت یکپارچه اتفاق بیفتــد تقاضا برای 
کاالهای ساخت داخل مهمترین دغدغه تولید 
کنندگان بود، اما از ســال گذشته تاکنون این 
مشکل حل شــده و کاالهای ساخت داخل به 
خوبی تولید و به بازار عرضه می شــود و تقاضا 
نیز برای آن وجود دارد. وی افزود: کف ساخت 
داخل در لوازم خانگی بزرگ بیش از ۶۵ درصد 
و در برخی لوازم خانگی مانند کولر آبی تا ۱۰۰ 

درصد محقق شده است.
    

عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
سیگنال فروشی جرم است

مهر: عضو هیئت 
مدیــره ســازمان 
بورس و اوراق بهادار 
گفــت: بر اســاس 
قانون بــازار اوراق 
بهادار سیگنال فروشــی جرم تلقی می شود. 
سید مهدی ســدیدی گفت: متأسفانه بعضی 
کانال هــای تلگرامی از فضای بازار ســرمایه 
سوءاستفاده کرده و اقداماتی در معرفی برخی 
سهام انجام می دهند که فاقد پشتوانه علمی، 
تحلیلی و تخصصی است.  عضو هیئت مدیره 
ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر واژه 
ســیگنال را در فضای مجازی جستجو کنید 
خواهید دید باالی ســه هزار کانال و گروه به 
اسم سیگنال ثبت شــده که یک اتفاق تلخی 
است. حتی در سایت های خبری نیز مشاهده 
می شــود در ســطح ضعیفی این کار را بدون 

داشتن تخصص و مجوز الزم انجام می دهند.
    

خرید و فروش ارزهای دیجیتال 
توسط صرافی ها قانونی است؟

نون  ئیــس کا ر
صرافان گفت: بانک 
مرکــزی تــا کنون 
هیچ مجوزی برای 
خرید و فــروش ارز 

دیجیتال صادر نکرده است. 
کامران سلطانی زاده رئیس کانون صرافان 
اظهار داشت: در دو ماه گذشته افزایش شدید 
نرخ ارز باعث شده بود دادســتان تهران و قوه 
قضاییه اطالعیــه ای صادر کننــد که قیمت 
ارز در سایت ها منتشر نشود و پلیس فتا هم از 
صرافان خواسته بود که از درج قیمت بر روی 
سایت هایشان به منظور کاهش التهابات بازار 

جلوگیری کنند.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 در حالی که شرایط ثبت نام برای 
خرید خودرو تغییراتی جدی را تجربه 
کرده است تا امکان رسیدن خودرو 
به دست مصرف کننده فراهم شود؛ 
اما در عمل دالالن در ایــن بازار نیز 
فضایی مناســب را برای خود ایجاد 

کرده اند.
بر اســاس تصمیمات اتخاذ شده 
مقرر است تنها کسانی امکان ثبت نام 
برای خریــد خــودرو از کارخانه ها 
را داشته باشــند که هیچ فردی در 
خانــواده آنهــا دارای پــالک فعال 
نباشد. این نکته هر چند بسیاری از 
متقاضیان خــودرو را معترض کرده 
است؛ اما در عمل باز هم سبب نشده 
اســت که مصرف کننــده واقعی به 
خودروی صفر کیلومتر دسترســی 
داشته باشد. مشــکل اصلی در این 

میان بی پولی است.
مهدیه یکــی از کســانی که در 
قرعه کشی خرید خودرو برنده شده 
است قیمت پیشنهادی برای فروش 

حواله اش را ۳۰ میلیون تومان تعیین 
کرده اســت. وی می گوید اگر کسی 
متقاضی باشد باید به من ۶۸ میلیون 
تومان بدهد چون من پیش پرداخت 
اول را نیز واریز کرده ام، اما حاال دیگر 
پول ندارم کــه پیش پرداخت دوم را 
بپردازم و ترجیــح می دهم با گرفتن 
۳۰ میلیــون تومان کنــار بروم. وی 
در پاسخ به این سئوال که آیا چنین 
کاری غیرقانونی نیست؟ گفت: من در 
محضر وکالت بالعزل می دهم برای 
خرید و فروش این خــودرو و دیگر 

مشکلی وجود ندارد.
او تنها کسی نیست که فروشنده 
حواله یا به عبارت دیگر شانس خود 
است. گشتی در فضای مجازی نشان 
می دهد حواله های رانا، ساینا، ۲۰۶ 
،پژو پــارس و ... همگــی در معرض 
فروش قــرار دارنــد. خودروهایی 
که تحویــل دیرتر دارنــد ارزان تر و 
خودروهایی که تحویل زودتر دارند، 

گران تر فروخته می شوند.
دلیل فروش حواله چیست؟

هرچند قوانین سختگیرانه برای 

فروش خودرو با هدف رسیدن خودرو 
به مصرف کننده واقعی طراحی شده 
است و آمارها نشــان می دهد نیمی 
از خانوارهــای ایرانــی فاقد خودرو 
هستند، اما بســیاری از کسانی که 
خودرو ندارند پول کافــی نیز برای 
خرید خودرو ندارنــد و حاال فاصله 
قابل توجه قیمت ها سبب شده است 
که بســیاری از افرادی کــه در این 
ماراتن برنده می شوند ترجیح دهند 
با گرفتن ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومان از 

بازار خارج شوند.
قیمت پژو پارس تحویل کارخانه 
در حال حاضــر ۱۰۲ میلیون تومان 
و نرخ این خــودرو در بازار نزدیک به 
۱۷۰ میلیون تومان اســت. همین 
فاصلــه ۶۸ میلیونــی خریــد این 
حواله حتی به قیمــت ۳۰ میلیون 
را اقتصادی می کند چراکه ســودی 
۴۰ میلیــون تومانی هنــوز در این 
معامله نهفته اســت. فاصله قیمتی 
تیبا اما بین کارخانه و بازار به حدود 
۳۲ میلیون تومان می رسد و همین 
امر سبب شده است حواله این خودرو 

بین ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان قیمت 
بخورد.

ایــن وضعیــت در مورد ســایر 
خودروها نیــز وجــود دارد. فاصله 
عجیــب قیمتی میــان خودروهای 
تحویل کارخانه با خودروهای بازار، 
بسیاری از ســرمایه گذاران را راهی 
این بازار کرده اســت چراکه با وجود 
انتظار برای افزایش قیمت خودرو از 
یک سو، بین ۳۰ تا ۸۰ میلیون تومان 
سود در چنین معامله ای نهفته است.

بازار خودرو در ایران مدت هاست 
دچار وضعیتی پیچیده و بغرنج است 
و هیچ کدام از طرح هایــی که برای 
ســاماندهی بازار اجرایی شــده اند 
نتوانســته اند روند افزایش قیمت را 
متوقف و وضعیت ایــن بازار را عادی 

کنند.
بازار در چه وضعیتی است؟

اگر از بــازار داغ خریــد و فروش 
حواله بگذریم، به بازار ســوت و کور 
خریــد و فروش خودرو می رســیم، 
بــازاری به اصطــالح بازارشــان به 
قیمت های کاغــذی. برخی فعاالن 

این بازار در پاســخ به این سئوال که 
آیا در بازار خودرو خرید و فروشــی 
صورت می گیرد با خیــر می گویند 
بازار راکد اســت و بسیاری از فعاالن 
بازار و نمایشــگاه داران مدت هاست 
کار نمی کننــد، امــا قیمت ها میلی 
به کاهش نــدارد چراکه قیمت همه 
چیز در حال افزایش است. در هفته 
گذشــته پس از آنکــه قمیت دالر 
کاهشی اندک را تجربه کرد، قیمت 
خودرو نیز بین ۲ تا ۳ میلیون تومان 
کاهش یافــت این در حالی اســت 
که حداقل افزایــش قیمت در ۵ ماه 
اخیر بین ۲۰ تــا ۳۰ میلیون تومان 

بوده است. 
فعــاالن بــازار می گویند قیمت 
خودرو حــاال در ارتباطــی خطی و 
مســتقیم با قیمت دالر قــرار دارد 
و اگــر قیمت دالر در محــدوده ۲۰ 
هزار تومــان متوقف شــود خودرو 
نیز احتمــاال در ارزان ترین مدل ها 
با کاهشــی نزدیک بــه ۵ میلیون و 
در مدل های گران تر بــا بیش از این 
رقم مواجه می شــود؛ اما آنچه مهم 
اســت ثبات قیمت ها در بازار است 
چرا کــه قیمت ها از ابتدای امســال 
روندی افزایشــی را تجربه کرده اند 
و در شــرایطی که قیمت ها در حال 
افزایش است نمی توان انتظار کاهش 
قیمت در بازار خودرو را داشت. قیمت 
مسکن، طال، ســکه و حتی شاخص 
بورس در سال جاری روندی افزایشی 
را طی کرده اند و حتی بازار مسکن و 
طال و سکه و ارز با رشد قیمت ها داغ تر 
از قبل شده اســت؛ اما قیمت خودرو 
همچنان می تــازد و عنصر کمیاب 

بازار نیز همچنان مشتری است. 
 یک فعال بازار در پاســخ به این 
پرســش که این روزها چه کسانی 
خودرو می خرند، گفت: دو دســته 
از افراد این روزها مشــتری خودرو 
هستند، یکی کسانی که می خواهند 
خودرو را تبدیل به احسن کنند که 
این افراد غالبا همزمان هم فروشنده 
هســتند و هم خریــدار یعنی یک 

خودرو را می فروشــند و خودرویی 
دیگــر می خرند و دیگری کســانی 
که ســرمایه باالیی دارند و تقاضای 
خریدشــان را کمی جلو می اندازند. 
این دســته افراد اغلب ماشین دوم 
یا ســوم خود را می خرند در غیر این 
صورت خودرو از سبد خرید خانوار 

خارج شده است. 
وی تاکید کرد: من معتقدم کرونا 
نیز مزید بر علت رکود در بازار خودرو 
شده است، در سال جاری سفرها به 
شــدت کاهش یافته و معلوم نیست 
این ویروس تا چه زمانی باقی بماند از 
این رو مسافرت و تفریح مردم کمتر 
شده و غالبا در خانه می مانند و همین 
امر سبب شده اســت فصل داغ بازار 
خودرو به ســردی بگراید؛ اما درباره 
افزایش قیمت بایــد بگویم این روند 
طبیعی اســت زیرا دالر از ۱۵ هزار 
تومان بــه ۲۳ هزار تومان رســیده، 
نمی توان توقع داشــت پراید همان 
۶۰ میلیــون بمانــد، در عین حال 
خروج ارزان ترین خودروهای بازار از 
چرخه تولید در این وضعیت به رشد 
قیمت ها دامن زد و این امر سبب شد 
پراید به محدوده ۹۳ میلیون تومان 

برسد. 
 وی گفــت بهتر اســت به جای 
تمرکز بر کاهــش قیمت ها در بازار، 
سیاســتگذاران بر افزایش تدریجی 

قدرت خرید متمرکز شوند. 

وضعیت همچنان غیرعادی است

تب داغ حواله فروشی در بازار خودرو
یک فعال بازار: روند طبیعی 

است چرا که وقتی دالر از 
15 هزار تومان به 23 هزار 
تومان رسیده، نمی توان 
توقع داشت پراید همان 

60 میلیون بماند، در عین 
حال خروج ارزان ترین 

خودروهای بازار از چرخه 
تولید در این وضعیت به 
رشد قیمت ها دامن زده 

است

به گفته نایب رئیــس اتحادیه طــال و جواهر تهران، 
علیرغم اینکه در بازارهای جهانــی، نرخ انس جهانی در 
طول هفته بیش از ۱۰۰ دالر کاهش داشــته اما به دلیل 
افزایش نرخ ارز در داخل کشــور، قیمت ها در بازار سکه و 

طال آنطور که انتظار می رفت، کاهش پیدا نکرد.
به گزارش ایسنا، مسعود یزدانی نایب رییس اتحادیه 
طال و جواهر تهران، در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار 
سکه و طالی داخلی، اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت 
اونس جهانی در پایان هفته نسبت به اوایل هفته تغییرات 
زیادی داشــته و از ۲۰۳۵ دالر و هشــت سنت به ۱۹۳۱ 
دالر و هفت سنت رسیده است اما این کاهش حدود ۱۰۴ 
دالری اونس جهانی، تغییــرات عجیبی به لحاظ قیمت 
در ســکه و طال ایجاد نکرد. این در حالی است که انتظار 
می رفت که تغییرات بسیار بیشتری در بازار سکه و طالی 

داخلی ایجاد شود.
نایب رئیس اتحادیــه طال و جواهر تهــران علت این 

موضوع را اینگونه بیان کــرد که علیرغم کاهش قیمت ها 
در اونس جهانی اما نرخ ارز در داخل با آن همراهی نکرد. 
طی یک هفته اخیر نرخ ارز دقیقا زمانی که اونس جهانی 
ریزش داشــت، روندی صعودی طی می کــرد و همین 
موضوع سبب شد که تاثیر کاهش قیمت های جهانی تاثیر 

چندانی بر بازار داخلی نداشته باشد.
به گفته وی در حال حاضر بازار ســکه و طال بازاری 
آرام و از بابت مصرف کم تقاضا است و فقط سفته بازی ها 
و مشــارکت در بورس  دیده می شــود. بازار مــا باید به 
شــکلی باشــد که فروش مصنوعات رواج داشته باشد 
اما در حال حاضر چنین اتفاقــی رخ نمی دهد و میزان 
معامالت مصنوعات طال بســیار کاهش یافته اســت. 
این ســفته بازی ها و بورس بازی ها اجازه نمی دهند که 
تغییرات محسوسی در قیمت ســکه ایجاد شود؛ ضمن 
اینکه حباب ۷۰۰ هزار تومانی برای هر قطعه سکه نشان 

می دهد که بازار ناسالم است.

یزدانی تاکید کرد: در بازار ســالم حباب معنا ندارد و 
زمانی که معامالت و قیمت ها عادی باشند، حبابی وجود 
ندارد و قیمت ســکه باید به میزان همان وزن طال باشد؛ 
چراکه سکه، فلز طال و از جنس طالست و در نهایت باید 
۱۰۰ هزار تومان با آن تفاوت قیمت داشته باشد اما ایجاد 
حباب های بزرگ که بعضا تا یک میلیون تومان هم رفته 

است، تنها به دلیل بازار غیرواقعی است.
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهــران در رابطه با 
آخرین قیمت های معامالتی در بازار سکه و طال گفت: در 
حالی که در ابتدای هفته قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 

طرح جدید ۱۰ میلیون و ۴۱۰ هــزار تومان بود، در آخر 
هفته این عدد به ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رســید. 
سکه تمام طرح قدیم نیز از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی به ۱۰ میلیــون و ۲۰۰ هزار 
تومان رســید. در پایان هفته قیمت هر قطعه نیم ســکه 
پنج میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۵۰ 
هزار تومان و سکه های یک گرمی یک میلیون و ۶۵۰ هزار 
تومان بوده که به ترتیب نیم سکه ۱۰ هزار تومان کاهش، 
ربع سکه بدون تغییر و ســکه های یک گرمی ۱۰۰ هزار 

تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته داشته اند.
این مقام صنفی افــزود: همچنین هــر مثقال طال با 
کاهش ۱۰۵ هــزار تومانی، چهار میلیــون و ۴۴۷ هزار 
تومان و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۲۶ هزار 
و ۵۰۰ تومان قیمــت دارند که هر گرم طــالی ۱۸ عیار 
نســبت به ابتدای هفته که حدودا یک میلیون و ۲۸ هزار 
تومان بوده، تغییر بسیار جزیی داشته است. همانطور که 
اشاره شد آخرین نرخ ثبت شده برای اونس جهانی نیز با 
کاهش ۱۰۴ دالری نسبت به ابتدای هفته ۱۹۳۱ دالر و 

هفت سنت است.

چرا سکه با وجود سقوط قیمت جهانی طال ارزان نشد؟

خبر

عضو هیئت رئیسه مجلس با تشریح جزییات 
طرح سهمیه بندی بنزین ســرانه خانوار، از الزام 
دولت به خرید باقیمانده سهمیه سوخت مردم با 

۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس خبر داد.
احمد امیرآبادی فراهانی با اشــاره به »طرح 
سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار« در صحن علنی 
مجلس به صورت عادی اعالم وصول شد، به تسنیم 
گفت: براساس این طرح ماهانه به هر فرد ۳۰ لیتر 
بنزین سهمیه ای پرداخت خواهد شد که به کارت 
سرپرست خانوار واریز می شود، و سرپرست فرصت 
دارد تا پایان ماه آن را مصــرف کند. وی ادامه داد: 
اگر مقداری از سهمیه باقی بماند زمانی که دولت 

می خواهد کارت سرپرســت را مجدد شارژ کند، 
موظف است کل باقی مانده آن را براساس قیمت 
۹۰ درصد فوب خلیج فارس خریداری و به حساب 
سرپرست واریز کند که زیرساخت های این طرح 
توسط شرکت پخش و پاالیش فرآورده های نفتی 
آماده شده اســت. نماینده مردم قم در مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه در این طرح قیمت 
سی. ان. جی و گازوئیل گران نخواهد شد، افزود: 
تاکید داریم که سرانه مورد نیاز حمل و نقل عمومی 
گران نشده و سهمیه بنزین هم به تاکسی ها تعلق 
گیرد. وی افزود: اگر نفت گران شود و قیمت فوب 
افزایش پیدا کند کسی که مصرف بنزین کمتری 

دارد پول بیشتری دریافت خواهد کرد. ما بنزین به 
کسی نمی دهیم بلکه یارانه بنزین می دهیم. عضو 
هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به اثر 
تورمی اجرای این طرح گفت: براســاس بررسی 
مرکز پژوهش های مجلس اثر تورمی این طرح در 
دهک های باال ۴ درصد بوده و در دهک های پایین 
حتی ضریب جینی را بهبود می بخشــد. برخی 
دنبال این طرح را قبول ندارند، لذا می گویند که 
هرکسی باید به پمپ بنزین مراجعه کند و سهم 
خود را در گالن بگیرد اما اینگونه نیست. وی با بیان 
اینکه پیش بینی شده ۲۰درصد از درآمد دولت از 
این طریق به گازسوز کردن تاکسی ها و وانت بارها 

اختصاص یابد،   البته به آن ها فرصت داده می شود 
تا خودرو خود را گازســوز کنند تا کرایه ها گران 
نشــود، توضیح داد: ۲۰درصد از این درآمد نیز به 
مردم اختصاص می یابد تا خودرو خود را گازسوز 
کنند که این مبلغ به صــورت وام خواهد بود. ۶۰ 
درصد باقیمانده نیز برای اشتغال زایی در اختیار 
دولت قرار خواهد گرفــت. پیش بینی می کنیم 
با اجرای این طرح ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر کاهش 
مصرف خواهیم داشــت. امیرآبادی در پاسخ به 
این سؤال که چنین شرایطی در طرح هدفمندی 
یارانه ها هم پیش بینی شده بود اما آنگونه که باید 
به بخش های الزم اختصاص پیــدا نکرد، گفت: 
در طرح هدفمندی یارانه ها قانون به درستی اجرا 
نشد، رئیس جمهور وقت در این طرح به همه یارانه 
داد، در حالی کــه ۵۰ درصد این طرح اختصاص 

یارانه نقدی بود. عضو هیات رئیسه مجلس به خانه 
ملت گفت: در این طرح به کسی یارانه مستقیم 
پرداخت نمیشود که با کمبود منابع مالی روبرو 
شویم، بلکه به هر فرد ۳۰ لیتر بنزین تعلق میگیرد 
که به حساب سرپرســت خانوار واریز می شود، 
سرپرست می خواهد این بنزین را مصرف کند یا 
اجازه دهد دولت بفروشد، تصمیم با خودش است.

اعالم جزئیات طرح سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار


